
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 6450574063500اسيل حسين رزاق مناحي221612160004 1  0.00

81 ناجح 705650745050431بثينه صبار عباس خضير221612160016 2  61.57

86 ناجح 635450505052405زينب ناظم رزاق مناحي221612160047 3  57.86

92 ناجح 867087899196611الء م غالب حزام221742160001 4  87.29

79 معيد 0صفر58م675038ام البنين ثامر عبد الحر ثامر221742160002 5  0.00

97 ناجح 819279929794632امنه جواد مضحي مشرف221742160003 6  90.29

93 ناجح 859789959497650انعام لطيف عباس محسن221742160004 7  92.86

92 ناجح 859171868990604ايمان جليل فهد جايد221742160005 8  86.29

93 ناجح 8310086879180620ايمان رحيم عباس خلوي221742160006 9  88.57

89 ناجح 777781988983594حميده رهيف حامد مشتت221742160007 10  84.86

77 معيد 0صفر55صفر535750حنين صلح ميس محسن221742160008 11  0.00

87 معيد 0صفر6562587766دعاء جادر رواش منشد221742160009 12  0.00

84 معيد 0صفر6851546482رجاء فرحان صاحب حسن221742160010 13  0.00

67 معيد 0صفرصفرصفرصفر5250رحاب مزعل جخيور عيد221742160011 14  0.00

86 معيد 0مصفرصفرصفرمصفررغد محسن شايع حميدي221742160012 15  0.00

79 معيد 0م667175م65زهراء داخل عبد الحسن عناد221742160013 16  0.00

73 معيد 0صفر30صفر30صفر59زهراء رحيم مدب شمباره221742160014 17  0.00

81 معيد 5562730م6363زهراء صبار عباس خضير221742160015 18  0.00

76 معيد 0صفر50صفرصفرصفر74زهره محمود شاكر فنيخ221742160016 19  0.00

م معيد 0ممممممزينب حسين حزام حمود221742160017 20  0.00

84 معيد 0صفر5035صفر5450سالمه قاسم علي شايع221742160018 21  0.00

75 معيد 0صفر558284م67سعاد ابراهيم غانم عداي221742160019 22  0.00

88 معيد 0صفر63متسعصفر59عذاري صلح عجيل شرشاب221742160020 23  0.00

86 معيد 74660صفرصفر7381عذراء خالد محيي سالم221742160021 24  0.00

87 ناجح 778969888682578فاطمه رحيم حسن بريج221742160022 25  82.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 0صفرصفر6183صفر69فاطمه رحيم مشتت حمد221742160023 26  0.00

92 معيد 62760صفرصفر6584فاطمه عبد ا عيدان حامد221742160024 27  0.00

93 ناجح 93979897100100678فاطمه كاظم مايع لفي221742160025 28  96.86

92 ناجح 919592909599654مروه عواد شاني جار ا221742160026 29  93.43

84 معيد 6360266241680نور قاسم غني كطان221742160027 30  0.00

88 ناجح 899997100100100673هاله جاسم م خضير221742160029 31  96.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


